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PATNOS DEA'LET ILASTANESİ

Sayı 
Konu 
Dosva in

455
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
1176

İLGİLİ FİRMALARA

17.10.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat teklifierinizi TL üzerinden 22.10.2019 saat: 10:30'a kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr Erkin SARSU 
iaşhekim V.

Satın A lınacak M alın/İşin K DV Hariç Teklif
.Malın/İşin Cinsi Açıklam a M iktarı Birimi Fiyat Tutar

1
!•..) /V M LTRE CİHAZLARI,

■ OEHİMETRE / FLOW METRE / 
1 lAVA AKIŞ ÖLÇÜM CİHAZI

OKSİJEN
FLOWMETRE 6 Adet

2
SES ÖLÇÜM CİHAZLARI, SES - 
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM  CİHAZI / 
DFSİBELMETRE

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM 
CİHAZI 1 Adet

•s.1
SES ÖLÇÜM CİHAZLARI, SES - 

ÜLTÜ ÖLÇÜM CİHAZI /
1 BEL METRE

YENİDOGAN 
YOĞUNBAKIM 
ÜNİTESİ İÇİN 
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM 
CİHAZI

1 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

NOT: ^^:karıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görü ldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden 
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza
/ i

B ilg i İçin : M ehmet Sena U L A Ş -Adrcs'.S.u 1.̂ 11 .Mahallesi ,\d ilc cv a z  yo lu  üzeri 5 .km 
Telef,)!'.: u t7 .>ol6155() Faks: 04726161168 
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GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz 4 farklı işleviyle sahip olmalıdır. Sıcaklık, Nem, Işık ve Ses ölçümü yapmalıdır.

2. Otomatik kapanma işlevine sahip tasarruf modu olmalıdır.

3. Cihaz geniş LCD ekrana sahip olmalıdır..

4. pil ile çalışmalıdır.

5. Kolay bir kullanıma sahip olmalı ve ölçüm birimleri arasında geçiş yapılabilmelidir.

6. Cihazın taşıma çantası ürün ile birlikte verilmelidir.

7. Cihazın içinden k tipi sıcaklık probu çıkarılabilir özellikte olmalıdır. (-20°C +200°C)

8. Sıcaklık Ölçüm Aralığı : -20°C +50°C (K tipi probuyla -20°C +200) aralığında 
olmalıdır.

9. Hassasiyet (S ıcak lık ): ±3% okuma +2°C aralığında olmalıdır.

10. Nem Ölçüm Aralığı : %25 %95 olmalıdır.

11. Hassasiyet (N em ): ±5.0%RH [35-95 % rh aralığında olmalıdır.

12 Işık Şiddet Ölçüm Aralığı : 20, 200 , 2.000 ,20.000 lux (2000 X 10 LUX) aralığında 
olmalıdır.

13. Hassasiyet ( Iş ık ) : ±(5.0%+10 digıt)

14 Ses Ölçüm Aralığı : Lo (Low/düşük) 35dB -  lOOdB / Hi (High/yüksek) 65dB -  130dB 
aralığında olmalıdır.

15. Çözünürlük (Ses) : 0,1 dB

16. Hassasiyet (S e s): ±3,5 dB (94 dB seviyesinde) olmalıdır.

17. Cihaz ölçümleri kalite standartlarına uygun olmalı ve CE belge ile 
doğrulanmalıdır

18. Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır

19 Cihaz kontrol ve ölçüm doğruluğu teyit edildikten sonra kabul edilecektir.(aksi 
takdirde firmaya geri iade edilecektir.



OKSİJEN FLOVVMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Skala 0-15 Ipm aralığ ında 1 Ipm artışlı olacaktır.
2. Skala Tüpü ve Koruma camı kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş 
olmalıdır.
3. Gövde Pirinç malzemeden mamül krom kaplı olmalıdır.
4 .Nemlendirme şişesi 200 mİ olmalıdır.
5. Nemlendirme şişesi kırılm az polikarbon malzemeden üretilmiş olacaktır.
6. Nemlendirme şişesi otoklavda steril edilebilir olmalıdır.
7. Üzerine BS 5682:1992 standardına uyumlu direk bağlantılı abone fişi monteli 
olmalıdır.Ürün CE Belgeli olmalı ve belge kapsamında yazmalıdır.
8. İmalatçı ve yapım cı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır.

9.Nemlendirme kavanozu üzerinde minimum ve maximum su seviyesi belirten 
çizgiler olmalıdır.

10.flowmf’trf= jackIarı hastanemizde bulunan hastabaşı oksijen panellerine uyumlu 
olmalıdır.

1 1 .N crıilcn d irm e  şişesi üzerinde fazla basınç o lm ası d u ru m u n d a  devreye 

girecek şekilde b ir  ta h liy e  s istem i bu lu n m a lıd ır.

12.satın alınan ü rü n le r ku llan ıc ı b irim  ta ra fın d a n  uygunluğu te s t e d ild ik te n
s o n ra ' 'e d ile c e k .

12.flü ii'.e'mler 2 yıl garantili olmalıdır.
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GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz 4 farklı işleviyle sahip olmalıdır. Sıcaklık, Nem, Işık ve Ses ölçümü yapmalıdır.

2. Otomatik kapanma işlevine sahip tasarruf modu olmalıdır.

3 Cihaz geniş LCD ekrana sahip olmalıdır..

4. pil ile çalışmalıdır

5. Kolay bir kullanıma sahip olmalı ve ölçüm birimleri arasında geçiş yapılabilmelidir.

6 Cihazın taşıma çantası ürün ile birlikte verilmelidir.

7. Cihazın içinden k tipi sıcaklık probu çıkarılabilir özellikte olmalıdır. (-20°C +200°C)

8. Sıcaklık Ölçüm A ra lığ ı; -20°C +50“C (K tipi probuyla -20°C +200) aralığında 
olmalıdır.

9. Hassasiyet (S ıcak lık ): ±3% okuma +2°C aralığında olmalıdır.

10 Nem Ölçüm Aralığı : %25 %95 olmalıdır.

11. Hassasiyet (N em ): ±5.0%RH [35-95 % rh aralığında olmalıdır

12. İşık Şiddet Ölçüm Aralığı : 20, 200 , 2.000 ,20.000 lux (2000 X 10 LUX) aralığında 
olmalıdır.

13. Hassasiyet ( Iş ık ) : ±(5 0%+10 digit)

14. Ses Ölçüm Aralığı : Lo (Low/düşük) 35dB -  lOOdB / Hi (High/yüksek) 65dB -  130dB 
aralığında olmalıdır.

15. Çözünürlük (Ses) : 0,1 dB

16. Hassasiyet (S es): ±3,5 dB (94 dB seviyesinde) olmalıdır.

17. Cihaz ölçümleri kalite standartlarına uygun olmalı ve CE belge ile 
doğrulanmalıdır

18 Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır

19 Cihaz kontrol ve ölçüm doğruluğu teyit edildikten sonra kabul edilecektir (aksi 
takdirde firmaya geri iade edilecektir.
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